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ΛΟΓΙΚΑ. 

ΜΕΝ φλνπΧφια τωΖ τ^ί ανβ^όπων -βρεσιαβχη %ο%ν ονυπηρξεν ολόχλΊζβζ , 

ίι’τα 3, τη ■& αό^πων /α^υμία <Φιζφ%ββμη, τβ Α\γσβ\[ων φβς αν- 

'^σηκβτεςη. Ύαυτίιυ χμλσίς απεφόναντο τίώ γ$/οντων η οντα>ϊ γνοΖσιν’ 

Τεγνηκαν τ/β <βμζό & ετπμνεφόμ είξής 2^νοητ1<ρς -τέλη, όμως ρ τχ της φι¬ 

λοσοφίας ονομβτος ΟΡο Λβι& τυί^όμή χσα- (φιλοσοφίας ’όργίρον \μ μόςρς ’6Φΐ 

Φ Τ 2 I Κ Α. 

φλί^ρλίκ-τίζη, 0π<ριμΗ τάζρυκτΙκη, αττλ&Ις λμα/χβία (&ζβζ δ αστρά/ρ/ς αττλημμελητως ■ ε 
Χβςης Α$ΐ7των Όηςημ^Ζ όν τελεία χββμςαίσή ε<φιχόοβτρ. ΠΡΟΣτϊβ^ ανίσ συμπλοκές ορών α}·τίληψν X σμχκρόν σνμφέρή * τ^Ι χβ%λου χβ χμ- 

τϊ\γ>&3ν βύρεσις. Ουχ -Θζσοληβίον $ τα χβ.%’ ολ»υ *|) τα ονόματα η νοήματα., Σα\λ τα 
ά^σασονου-των σεσηοασιχενα /πτ^α^Αΐα.'π* . ιί\π& ’&ΐυ Γ.'πτ*><:^-τ„.·ι.Α.!η \Λ ,. )ΐ/7^(' σεσημασμένα πτμβγχατα , ά'^> <£^ν -β^εςρω^α βί κμ%λΐΜτ>π1 * λέ^α» 

Γ7Υ Α&ΰίν ίίί/ηί. ΤΓ£.,7?^ ΓΐΎΓΐ 10\]7ν/ί ·λ;τ£ο τγ™/>/ττν / ιΟη λ*» #τ</ πλ*Γ ι3Τν» ^. ? 0 Ηβ%λικοτητα <^σΐν %α 7απλασμένΙυυ, ητ/ρ ηταυσα/ιΖρου ΤΧ νοΖ Χ^αμυως 'β&τ-αρχή · ΟΡο λ- £0 

ΥΣΙΚΗΣ σκέβεως &1 σάρ δ κινητόν, όχ '&ίτνς $ τ5^ία-τςοΖν οι <φι?3σοφω- 

τε/ω$ τ τέγνίω μετίόντες <όζ αναίχης ηρζαντο. ΤΧ «Γδ Χί^Τ? σώματος ίΐσιν ετεςρή- ^· 

&ΐς ο] μβρ Ζξ ων *$>, α\ ^ Ζζ ων ’&ίν, α\ ^ ου $ ών /τνωσκίται , ^ 

χν /ρΐσιως , η μ#τ Χξ αΪΗ\ων μ*\τ £% '&Μνλων ίϊσιν ^λλ’ οχ. Χνότων τάρτα- % 

ίΐσΐ τξ^ς, νλν, ίί&ς, ςίρνσίζ· στα/^στως, *£ζ ων <®£°ρτων τα <φυσ^ σζανέφωπσεισι § μρ- ^ 

,νασι μη ^ συμζςζ^ς, ζΐαι <5Υ!ω, υλη ^ &ΐ£ϊ>ς· τ/ς "βρίσιως χ τν^ΰσπς Αλλ’ Ότι- V 

<Ρ\μονιχης ίϊσιν αιτίας, <μτ^* Όπββίοισι <$ ίΤ) ίϊς λΜο , ών τίοσαςμ '/ρη εικότως ά,υ τίς ά^ατολ^ζοι. ~§ ΩΣ ϊςΐ φυσις ^τπ) ^κναοα\ τηΐζβο3αΙ ’6ς1 <τν μ*)£ϊν £ΐωαμόμου χρ\ν\ν· ίτηι^ότ^ γ> τ ον- 

των Οϊτϊίν ^ορν 7τΐφυκε , τίου φΰσιν $ότπ>υ κ^/ςάν&ι (Πτζβατικίΐ τ '^ο’^ίω τν κιν/ο^αι ^ ^ 

τ£ ηρεμίΐν ο-ν ώ '^&ταβχΐ τ^-τως Χβϊρ αυτό μη ^τ' σνμ£>ί(όνχ/ς- φΰσις ρδμ οώυ χ μ/νον 

*ζζςβτ>ν ώνη$Ρ£ν ίχμςτω ’ΖγρύΟμίςον Λυτό υλη , ^λΛ ^ νυυςμ.α\τεςβν Ζ) εΐ&ς Ζ> χά Λςρν, 

0 ζιΐ4 ^χμοις ττί/ΧμττΧασίαν 7/) β^ζασιν ας 3 %Γο$ ο ίίσηγχ.’/ρ , νφί- ^ Λ’ « έ^ςη^ τι" οντίλί^ία ον μμΜον ί|) ττίφυκε · ^ <Λ’ αμ<φοΊν 3 φισικόν · 7α 3 ’ζϊ^τ^ 7ζα£ρ- 

ςασΟο] κμ τάυ ατταβίμπο^ΐςον <νχ Θέοίί ονίβγ^αυ α^ϊωατον. ^ μ/^τοαυτα ττνίΑπ , <})ι;£πι/ λΐμτα\. 

1: 

ΟΜΟΙΟΤΡΟΠαΣ^Γί^’ αοτα σκ$τπ>υρ3μαις τζτζβ/ό’βμασι Χ$ις μ τΐίττε^μαμΐνοις 

^ ^ ’67Πί<οιαςάίχ^/μ^α&πΓ) δ ^ δ' 3 9Ϊ0" Λ^ό-^αττίον, αττΚοϋ- 

& 
| 1Ε Σ Σ Α Ρ Α σάρτων τ κοο'Λ τνΐρ^ρ\ ον τα τια^, μεμ%ς ττίττί^μαμί νον, ε/ ^ ^ 

I ασκιών μηχάμα//^ τάρΧ^Υβρίτωρ ό Θίός /ϊωατρ- τόπος 2> Γ τπ&ίρχοντοςτ^ας ακίνητον 

α&ίθζ^ζ<{ν & Αχμ/ον. Το <τΰζ°ρτως ον ρρ X τ1 ον αττΧο/ς η χσία Όίν, Ιω χμΑο/ς απί<φΙυυαυπχ> ον 

οο^υποςατον- σνμζίζηκος 3, δ ον 2ινι μη ως μίξ^ς 'νΐζνΆβό^ν, αδϊοΰατον ^ζ}ς Ίμ/ τχ όι ω &1 

τ φύσιως δίωαμχν. . ΤΩ Ν σνμζζζηκοτων 0>μμΉχ5ζυ <&β?τόν ’&ί δ' ποσόν Ζό 2^ιρζτον εις όνυ^^οντα, ων ί~ 

Υ&τες^ν εν τί χ*ι 75<Τί τί τα<φυκίν Τι)- ον τα/ αστ/ %ηματί κ&τιρ&Ιας χ η^σίετρ δ' 

ΑίΛΡ ΙΠΓΐόνην ζ}τΟ ΓΠ/Ι,ί^Ι/Ι Γ'Λ Οί I Π 4\ί/Μ νείιΑ,ίΛΙΙ "^Χ\ \ ώ ..ΛΙΙΛΙ, * ' «-τη . Λ Α.. £ιωζμσμενον χτε σζανζ^ός ον > Σλ\λ μόνον δ' σζίυε^ς Κ:ζσο/ώ/ον, ^ξαμμίω 

&ητπν, Θηφα*\αν, σωμμ- Το 3 <%/<Ρΐμμ, ΓΖ^ν τ πα?μιο/ν τόπος λίρμόμον, X μ/νον Ορο ες\ τ^ 

! χτε τ^ δίανατ^ΐ. σζα/ε^ων> Χτ 

Π Ο Φ Α Ν Σ I Σ ^ λόρς ρ8μ α}<$β?τηνος σνμαντίκός χά σζικΡμχην, Χπϊγ τ μ*βο/ν 

^71 σνράρτίχόν ’&Ι Μχν&η.κενόν · λόρς «Γε λ9>«ω$ ΟΡο · τ5^* ^τπΧφανσϊων α] ρβρ εισι 

Ο Κόσμος ίυβνρβύςβτατον τ ον φύσή αίγ^ον ^ ^Μ;ςΐ)> ^ Χξβίνου <£ γης ^ τ^/* ^ ^υτο/^ ^ 

τ/ϋίί^ορΰμων 0>μ$/ σνςημα. ως Λλββζΰς- τη όνίβ-μίααττ α\ύ/νος Χχ υςτηβζε, τΰ\1ω εϊ μυη ον ^ 

• '**ξ)*7υ7η)ϊ Χμ/ου ΧλλΛ κ^τχ' ΘέΧ αυτίζχσιον /ΐοΰαμίν τ ο^τ^ΐ' 7α αννΜβίωτα τε ^ <φ%ορτα αί- /μ 

Λ~α>$ 'Ζζζπχριναι η^ϊωϊ/^' Τ&Χόόντη α$/μλε\π\ω ρεόσ^ κ} λμετημόνω κίίρ8ραΟρο ν^ιωό^η. ψ 

σζα)%τζυ,, <μ $ ασιου%τοι. φορνετρ γτ ^πΚφαόαιων <£&ν τζ/α ηπί$ν , αντί^σις , ΙσοΧίωαμΐα 

Κ& οάτΐςροφη. Τςΐν αντίφατΙχάς τε^ρΰρ'ων X μόνον (9α τ^ ο^$υ, ^λ\ '&πτϊ/ (Ιχ^ςα 

ΤΩΝ Ο# Τιμιωτατόν &1 δ' εμ·]ρυ^ον ον ω ετϊζβ<{£η μό&ια , τ& έργων ενε 

7πψνκίν εκμςον ωςτε δ οζοΰολ^ν σζουί<μ\τρ τατμ^εως τίνος ενεκμ ττκόζβος η -ψ 

X] φόντων Ιί μόμ ω&σμενως αλν/μυ\, ίΐ 3 4εοΛτζρ. 

« ι ι > , ^ 
\ πτ&Κεώς τίνος ένεχμ π^.ήζβΐς· η •όμ-χρ οςίν ον- ^ 

τελεία τ^ρότη χ σώματος φατικόν όβγλμιχοΖ $1αιαμει ζωίω εγοντος. Ύαυτής τζ,ιττΚασιον -βμος 

ϊσα^ως '£πο£ιΗασι δ' ^βεπόινων , δ <ροπτικόν ( Χ$ντων ^ε Οττίίν ^ΰζβ.%ν εσπισιεναι $1ωατόν) κ?0 

ΗΘΙΚΑ. 

ΡΟ Σ δ' νωσμ/ν δ' όβίκτίχον της -^υχϊς μό&ον , βάσιμης χσνς.της τ& η^ων £\£α~ 

σκ^μας , χ μονον τ -βροντά τ της ακμαίας πσ/βων ατη^αγχενον, Χ\λα ^ τ νεον 
2 \ Α 1 

μ/νον $όν τ\ ^ αόόλεββρν δ' £/μνοητίκόν (Χςύτου ονίβγία X χβίνων/ η σωματίκη ώέβγ^α) δ' 

«5^ ίΒβεπ\ι>ων χ^ αροζηντΐκόν ον τα/ 8/μνοητναω <ΓΙωαμει >ο, ως <φαοίν ^ογιχ/ως Φ^ίεβ^τορ. 

) ελ<&)εςρον 6ου τ* ^ετης χμΖμκώβκμον Χνίαΰτης <ριλ9θτ<φίας οίχίϊον ακροατίω 

* Η) ^ϊβϊβ&ζόμβΛ ' εςΐ £ί X) αυτή ’Θαφ\μη τωζράρτατα λεγ>/ιβμη π&ό τίου τ τζ-ζβ/- 

ζεων ανί$αβ>7τίνων χμτόβ^ωσιν χ, κ&^Η&ργα/ιαν ν^/Χμγνο/οΰρη- £/ό> ^ οβ%ς ίι/^ν τ χΤβ Ζμυτόχυ 

(φιλ^σοφιαω/\5γ>ν εις μοναςχ-κον μικονορακόν, (£ πολιτικόν. 

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΤ2ΙΚΑ. 

3ς τ %'ιων ίϊϊίναι πο%αυτες 'ϊίπό τ χβ τ μο^τησιν φανερό.Τν'Οπ τα %ια όΖόν 

ΑΚΡΟΤΑΤΟΝ τάρτων α-^α^ων ο Θεός μόνος 'Οίν, Χτ/β ε7τηζ.ο?^ς αν/^'τπς τυΐργβρ{ 

ων χ τίω τυββω , ^\\λ χββ τ τχ άατ/' ^αΐβίαν , Χτε τ εζιν, Σλ\λ κβ. τ <μερ- 

γ{αν τχ εκΖίκως 2^μχα/ώ/>Χ ♦ ίςι γ) έο$)μμονιά Χμ>χρς ονέργία κμϊ ~£ςετίυυ χ^βοτίςην Ζ) τίλ<[ο- 

τατίου ώ βιω τελειω- τα τχ Οόματος κ, φμ εξω αμί%ο ΟΡο ες^ νωζμα τχ όμ^μον^' ομ&ς £ί 

Φ$Ότοις ιη$μ<Ις ββρηγ/ϊ/^ , (ς Χ$ΐς φυτοις' σνζγν σνυυειηκ?τμ/ν 7Τΐ<φυζε δ' μμκ&ςμον. 

ΤΗ, κβρ ($φιαν όνεργεία, ατε <5\) χ χβ^τίςου ^ μμλίςα ^β-γοντος νγςυρβ/ον'χαη , ε,τί 

σ 

αστφάβί μετόβγρνττμ. εχ( ^ εχ&τϊζμ β£βΐν όμως εϊ ^ μικρόν εφατ/ομ/όα 

τ %ιω>, τ Ωμότητα γνωςρζψ η£[$ν η ηζ§> ημιν ατάρτα- η μί(μ(φισικη -βυΖ 

ι ,αζια μαλλον τχ Ζ ($φίας η / 'θαςόμης ονόματος - εςΐ %ωρητίκη τχ.οντος ή οντος 

ΚΜ τ φςιιτιω 'Χζΰ'ίυρβόντων αυτό, εςιν ακρι£εςάτη τ ορτΐων ΑΖΡ.σκ^ικωτάτη. ες\ν ~^γρΛ- 'ρβ/ 

τεκτονική η_<μ Όπτατ\{ παστής %ωβητΐχ/Ζς τε τετζακ-ήη^ς 'Οπςημ°μς. 

^ I ' Ω< ως άργΧβως ^ αττΚυ/ς οντί ^ τα/ φα\νομρόω η οντος ίιζην -Χρωό τχ ?/ρυ πτπλασμζνω 

Α '.ΟτΑν 6<Χί κοινόν ΟπΛ' >θβ τ ανΜογαν κυζόως λζ-ρ/ιόόμίαι. κ.α,ντ£ρ μηδίν ον&έγτπτμ νο/ν μυη- 
':*?■ 

^ σζα/εγίςατη, ηΑςη, ^ αοφ&ξΧίςτότη, Κ) τάρτων Λ’ αυτίω ορβετωτατη , ζ, ως Αμηβιως τ> 

4^^ Χλγ ηΖυνρζβ/μϊρ τ ^βΐηείων - ·ω.ς% όμως τ; χ Θεοίί αμόττηντη (/φία εις τ ' 

μα&ζχσμόν αν^ρπου 0% αόάίχης σιουαγννιζε/Χβ Ταϊν %ίων <£ε %ω&αν εγοντες τα/ Θεω μ£λ- 

όόζ,ομοιχμβα τ βασιλέων, Χςτ^3 Ορο αλόγνς ο Ποιητής εμ/μιγοις εϊχ/νας χ ΘεοΖ ^ττοη^,λ/, 

(£ \μΖρ ετπμνον οποιον^ηποτεοαυ κζΖιςχ,μβα, κα.νπίρ. οι ιπτζβς ημάς αό'αφεςβμ&μοι Θεοί ^ μβ— 

χμ&ων επτμνοι χ τάρυ β^οιοι φορνωνται. ΤΟΎ όβεκΉκοΖ αλόρν όρμομ κβ τ X σώματος ^λοίωσιν τ ανΖ^ρπόν πωςαρυόα/τα ^ 

4^/ΡΖ τπνΧμ λερντορ · εββωο^ων οι αμφι Χ$ις Στζυϊκους τάρτελαϊς '&υτα Ζ ·όμγρς ο/κ,τε- 

μ*** ίΧβ^ζβαυτες- τ· (ό<ρόν βεζορΧμβα δεκτικόν φ πα%ν.χ μόνον τ χ λόρυ Ζίυυαμει μετααζο- 

ρ8ρων, Σμλ χ, τ πτζβ>&'&λ3ΐμζανόντων χ, α(τρζβς£ϊ>χητων - ·%υταν. 3 τα μ&μ ον 'Θπ^υμ^ΐ, 

ερως £ηπου Οπΐβυμιαχ β/ββα , μίσος, φυγή, λύπη- τα ώ ^^ίεΓ, έλ7π? , ^όελταςία , φό- 

£ος , θράσος , όβγη ρρςομν είληφε. 

<ίει» νρόιυυτάεν, όμως Ορο ον^ό^εττρ τ· δ ον κοινό γάτο ν νοοιώτα, χ οντος λ$ρν ενα χ, τ άοτον Αίρν 

ον αχτίςω^ ν^μ κτ, ον χσία ^ σνμζεζηχ/τΐ, καν στΚασας βουλη%ιη νο/ν- ΟΡο εοιχε <5ε Χ$ις 

'&πο τνγρς ομωνϋμρις ,Σ>λ^α τρΖ πρζ/ς εν χ,αφ' ενός λερρδ/ω η μάλλον τζί κςίϊ ^υαλΰγαν. ώς- 

τε X) τα σνμζεζηχότα οχ Ζ Χσίας,&ταχτίςα οχ "χ αχτίςου όρτηο^, X) ^ρυταχΎ τ ζ οντος έννοιαν. ΤΑ τα/ οντί ϊάίως ονυ^βγοντα τζΐα , δ' εν, δ' , έ δ αγα%ν· εν λεγτζρ δ α- 

^λβοριρετον εν εαίτα/Ζ^ Λϊηρημό/ον ότουοαυ Α\χ· εται^ότ/β η (φυσις ταμ-^ς ^εωρ/τερ , %τέον 

ομοΐο/βτνως τζΑττλασιατ ενότητα , της Χσίας οόστλσ/ς, τχ χςιΜκ#.ςον, ^ "χ κ^%?^ν · ώνπόρ Ζΰο /ιβ/ 

ί&ζβτε^μι νΰΤζβύτΡφγρισι7άρτόςχλόρυατλαιηκάτος-Ύζ/τη 3 τν φύσ^ιχμ^μτσόττηρ «Τ τ ^ιλάυ 

Ωπνοιαταλη^ς λεγεπρ'Ζ) σίώωόόν τωΖ να. σίγχ.%ν ’&Ι δ εφαρμόζον τη βούλησή- ώττλαίς^ £ ΚςίΊ’ 

: ήόρΐβήαρ'.βχλντόν' ’&Ι φ&γα%ν , εκΖ-ςω 3 δ <ρ<ρνόμ)ρον· ΟΡο εςΐ βχλητόν δ Χ$ίκόν ως φμνόμμον χςοκόν. ΤΟΥ οντος μέρη ’&Ιν Χσία συμζε ζηχος. της Χσίας \'^$ν &1 Κβ/ό αυτό ·φμπο<ριναι, τχτ ε- 

Φ ςΐν· 'βσΖΒ'εςγσΖίΟτρ <\ρ&Όχεΐο3α/ Φ$ις’ ανμζε£ηκόσι , ητοιρ μβϊλον Αίως/α^ τΙνί ^/'τω 

ΑΡΕΤΗ ΟΡο εςιν ημχν συμπεφυσιω/ιΖμη, ΧλλΛ /ηΖ^βίγνεττρ X χβ 'Τ μα^σιν., εϊ ^ 'Οτ- 

<ριτη τνΐβ^ψή χσα, Σ^Κα χ£ τ ασχησιν. <& γ) χ (Λ’^/α λερντες αλλμ. Φίχ^ρα βχλόμόροί 

<\^ζσοςαοεως λίρμόρω, Αςρςοτελ^ αγνώψω. «Γι’ χ η χσία ακοινώνητος 'εΖποτελ/τορ · (ζΡ^-ττλησιως 5$· 

ΤΧ σνμζεζηκότος 0^3ν 6Φίν ον άμβω ϊλβα της (χ^ζβσ)ρ?λ·όσιως 'β&ταργήν, ητϊβ μητ ως ρίζα μντ ^ζ" 

ως ονεργήα τζζβότη , ^>ν>λ ως ονέργήα δύίιτόζρ· 'σχ$7ηήεισα^/πος ’0ίν Χτ/ρ χ£ ο 7άρΦ$$ϊυυαμςν 3* 

ΤΧ Θεοιϊ φβίσχεπρ δ σνμζεζηκός. Γ·}·· 

<ριτη τυίβάψή χσα, Σ^χα χ£ π ασχησιν. & γϊ χ Αερ^ντε^ αλλμ, <ίίηβ\α βχλόμόροί 

X) ^ββίο/πηβμριιΖτες Ζϊ\°ροι γνόμθα- εςΐ ρυω εζις ϊ&Ομβετίχη ώ> .μεσίτητ1 ·χα/ιΖ/η τρ <ζεσς}ς 
ημάς % ως αν φζρνίμος ό&σιιεν η Λ' >βΛβ.Λ.ί« —.'...’ .> Λ Ρ2ί£.;·(Φϋύς., _Α, ^0,1 

τα πα,^ν '^ίτσρς αρμόζή - Ορο ε- 

τστμμγα μέσον ’6Φϊ τχ αΑκεϊν χβ\ τχ α^ικεΐοβζρ. 

ΠΑΝΤΩΝ 3 %υτων εσΐεκεΐνα ό Θεός!οςί·, ό γκ/σις χ αυτόν Ίϊ) πασχ φισικως είχβτεςστ ^ 

ι7ί§τζρ, X) αυτή Ιί κτίσις δ μεγαλ/ον τ' %ίώς αναχηρυοσει (φυσεως- Τ/<^_ όΦίν α&Μλ$ν 6Φΐ ;ο, ^κ. 

ό <Γε λερμ5ρη μεσότης τχ.βΐχ^οσυυΰη X) τ αυτόν ζ^πον τζρς ^ -τάρτα ός}α Ζ νοησεως χ, κβ^λη-όΛωςάμ^ερχειπρ - ωςτε τχτο μόνον ααπΖ κβφβλη-πίόν ηαπιι^ίαχ, α- 1 

'ίβρή γ> ηΡφ' εηβτερμ Ζυω χβζίας , α\ς αντίκειπρ, £λ\’ η- Α^ο- ΧβφβληβΙα- η χ κόσμου σζμνοχι^ κυζ,ψησιςφ/ϊς ^οτσΙόςωμηπει^ο/ιΖροις γραφίϊ’ότπ&ίχνισ: σάρ- ^ 
. ι ρΎ\ α η+λ ηΛζ//ι ίτ/ΐΐζ^ μγγζ. \ ^λμ ·Ρ . η ί/π>-£.·~7-ι: ^ ί/η *77τλΐ)ψ7Τ*)ν . τ7Γ&\ΙΛ,ΤΤλ))1γΤΪ. *Τ£\υ^ψΤΐώυά· ,Ύ** νζ>εβνήτίου7Ζ)ίναχ^ νοαΖ τίνα-π^Άλήονίρχμ/ρτελη 'ζβοβίω τάρτων>7άρτωντε τελέοτίυυ. 

Ημ ιύεοηηίανα (Ώυοώίκ&ρηιβϋ.Ώ. Ιοαν. Υον ΡύιΙ. Ρτο[.) ίιιώιίΗΤ ί ο Α Ν. (2η ακτιεκ. Ραηβάίε γ· Ιαη.ι62^.Ρτ° Ξορ!ν. βιώΙ.&Αηι:ι?η ίαιιτεαιη ααίαΛηιβ. Κεβί.εΝαιιαη*. 
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¥ 

ςα-τον 'γρ /&ζβ?τον'0ν τη (φύσή μήτε 4 β&%$ πλάτος ΟτΛμίοίζ τοίτη^ζιαζ <ζ&&<ζόλω ^ ϊ&ςφΊπν' ^φοζ/^ον οοίυ τν τότπ>υ τ υ^λ^Ύΐζ·πν 'ό&νον £να> 3 σώματα ώ Γταί αυτοϊ\ΐ^αρ^ν ^ 2^ 
*Ζ&Λ&Ρΐΐίΐν ’&Π ίΟϊαυύν. Το /7~>ΌΜΗΤ.)Γ ΛIV νοΝ V τί ΛIV Η Γ7ά\ Ήΐ\, 1Α\ ΐ\, Ο IV /ΤΤ".» / V /V Λ' λ! <7771 Χλ ΛI ζ' /Γ7 <>ιζ>) / / λ# ·ΥΤ*^ ηζ —· /* < · ζ-τ·. 1 Λ μιι θ" ζ- . .Γ Ι\ , , ί ιι Γ'. < < · .· V - . . Λ ίί εν σώμα ον πολΚοις σζαόαμα χ$ τ αβόρεμποΑςον 5" ΘεοΖ Ζιωαμχν ’&Ι Ζωσατόν. Χβνος ^>ι9- ^ 

μος Ζ χινησεως χβ] δ ιτετζ/τε^ν κ^ δ ΰςεξρν. Κίνησις χ δϊυυαμει οντος οντελεργήα η Φςιο/τον. τχ 

χενχ χ^ τ £ημΐχργκην χ ΘίΧ βχλησιν Ζοβ,ντος τα βαρέα X) κουφά ον άυπΖ χμΐ εύβήαν (φέρε^ β- 

ΟτΖέν νβ^όλιρν. β 
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